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Tranås gymnastiksällskap 2020
Policy gruppträning
Gymmix
Du får träna i våra gymmix-grupper med en vuxen när du är 12-14 år. Terminsavgiften
för Ungdomar (12-25 år) är 450 kronor plus medlemsavgift. Terminsavgiften för Vuxna
(25-65 år) är 650 kronor plus medlemsavgift. Terminsavgiften för Fysisk aktivitet på
recept samt för Pensionärer (över 65 år) är 450 kronor plus medlemsavgift.
Du får prova på våra pass gratis de första två veckorna varje termin, därefter finns
möjligheten att träna för 50 kronor per gång. Då gäller ej försäkring (som ingår i
medlemsavgift)

Barn- och ungdomsgrupper
Om en medlem slutar under de första två veckorna av terminen betalas terminsavgiften
tillbaka. Dock EJ medlemsavgiften.
Om barnet börjar mitt i en termin betalas en full terminsavgift.
Terminsavgifterna är olika beroende på vilken grupp du tillhör.
Prova-på är möjligt när det finns platser kvar i gruppen, dock gäller ingen försäkring
under dessa tillfällen. På trupp-träningen krävs licens för att träna, därför är prova-på ej
möjligt i dessa grupper.

Ledare
Inför varje ny termin ska ledarna skriva på Tranås Gymnastiksällskaps Ledarkontrakt
Som ledare/medlem i styrelsen tränar du gratis på våra ungdoms- och vuxenpass
Ledarbarn har förtur i våra barn- och ungdomsgrupper, om det finns platser kvar i
gruppen. Ledarbarn betalar endast medlemsavgift.
Som ledarvikarie ska du betala medlemsavgift, och kan då ta ut arvode för de pass du
vikarierar för. Barn till vikarier betalar medlemsavgift och terminsavgift som vanligt.
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Ledararvodet är 50kr/h för huvudledare och 25kr/h för hjälpledare. I
en grupp på 10-20 barn/ungdomar räknar föreningen med en huvudledare och en
hjälpledare. Om det är fler ledare under passet delas 75kr/h efter överenskommelse
mellan ledarna.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är fastställd till 100kr/person. Medlemsavgiften är personlig och kan
inte överlåtas samt gäller för Hösttermin + Vårtermin. Ingen rabatt ges till familjer där
flera personer är medlemmar i föreningen.

Frågor och svar
När startar terminen, och hur länge håller den på?
Vårterminen startar v.3 och håller på maj ut (april ut för barngympan). Höstterminen
startar v.35 och kör november ut.
Vad kostar det att träna hos er?
Våra priser hittar du på hemsidan under ”anmälan och priser”.
Finns det plats i era barngrupper?
Anmälan görs via hemsidan, där kan du se om det finns platser kvar!
Gruppen är full, kan vi ställa oss i kö?
Vi har inget kösystem, men på anmälningssidan kan du ”prenumerera” på den grupp du
vill börja i. Du kommer då få ett mail så fort en plats i gruppen släpps.
När öppnar anmälan för era barngrupper? Och hur anmäler man sig?
Anmälan för nya medlemmar öppnar två veckor innan terminsstart. Anmälan sker på
hemsidan. Mer info om anmälan hittar du på hemsidan under ”anmälan och priser”.
Kan man testa på ett pass innan man anmäler sig?
Efter man anmält sig och betalat i gruppen har man rätt att få terminsavgiften
återbetalad om man väljer att sluta inom två veckor. Medlemsavgiften återbetalas inte.
Gymmix: prova-på de två första veckorna varje termin. Vill man testa ett pass senare
under terminen kostar det 50kr/gång.
Barn- och familjegympa samt hopprep: endast prova på en gång om det finns plats i
gruppen. Måste bekräftas av ledaren.
Trupp: ingen prova på då licens krävs för att träna. Licens ingår i terminsavgiften.
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Var hittar jag gymmixschemat?
Gymmix-schemat hittar du på hemsidan under ”gymmix”, i annonsbladet veckan innan
terminsstart samt på vår Facebook-sida. Info om våra olika pass hittar du under
”passinfo” på Gymmix-sidan på vår hemsida.
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